En föreningstidning i samarbete mellan
Bunkeflostrands villaförening och LB07.
Nr 1

April 2011

Eksploria

Aktivitetsplan

Trädgård

Sidan 7

Sidan 13

Sidan 14

Ingen annan
sover som du!

Styrelsen

Tack för ert förtroende!

På SOVA har vi sängar i alla prislägen för alla människor. Vi garanterar både
kunskap och kvalité vilket gör att du kan sova gott i den säng vi provar ut åt dig.
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Upptäck marknadens bästa
sängar på ett och samma ställe.
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Välkommen till SOVA - Världens bredaste sängsortiment.

Ett stort tack för ert förtroende när ni valde mig
till ordförande i Bunkeflostrands Villaförening i
mars i år!
Sture Brunulf, som har varit
ordförande de senaste åren,
har med varm hand lämnat
över en mycket stark, idérik
och engagerad styrelse till
mig. Självklart lovar jag att
göra mitt bästa för att driva
vidare det arbete som villaföreningen har påbörjat och
dessutom fokusera på både
nya och gamla områden där
vårt inflytande skulle behövas.
Jag är mycket väl insatt i
styrelsens arbete eftersom
jag har varit kassör i villaföreningen i fyra år (mellan 2007
och 2010) och de senaste två
åren har jag dessutom varit
vice ordförande. Jag skulle
aldrig ha fått chansen att vara
en del av styrelsen om jag inte
hade flyttat till Bunkeflostrand.
Tidigt på hösten 2006 flyttade jag och min man från
Malmö till Bunkeflostand och
bosatte oss i en villa i ett av de
då nybyggda områdena. Jag
trivdes genast i den här delen
av Skåne och vill naturligtvis

att alla, både nyinflyttade och
de som har bott här länge, ska
trivas i Bunkeflostrand.
Oersättlig del
Villaföreningen har under åren
anordnat många aktiviteter
och vi kommer att fortsätta
med dem – Valborgsmässoaftonfirande, julmarknad och
sponsrad julbelysning, temakvällar, föreningsdagar, barnloppis, trafikmanifestationer
med mera. De har blivit en
oersättlig del av villaföreningens arbete och Bunkeflostrand. Det skulle varit omöjligt att ordna dessa aktiviteter
om vi inte hade ert stöd, kära
medlemmar!
De här ak tiviteterna är
mycket uppskattade av våra
medlemmar vilket bekräftas
av er feedback, som vi ofta
får både via e-post och på
de olika mötena med er. Vi i
styrelsen är väldigt glada för
er återkoppling eftersom vi
då kan bli ännu bättre. Två
gånger om året delar vi ut informationsblad där det står
om de inplanerade aktiviteterna för ett halvår framåt.
Dessutom kan man alltid läsa
om kommande arrangemang
på vår hemsida som är upp-

daterad med den senaste informationen.
Rabatterbjudanden
Sedan vill jag uppmuntra er
att använda de rabatterbjudanden som finns i medlemskorten. Ju fler som använder
rabatterna desto bättre erbjudanden kan vi jobba för. Ni
är alltid välkomna att höra av
er om ni tycker att vi saknar
ett företag eller en bransch
som skulle kunna gynna villaägarna i Bunkeflostrand. De
senaste åren har vi fått några
nya rabattgivande företag
vilket stärker vårt förhandlingsläge, eftersom vi då blir
mer attraktiva för företagen.
160 nya medlemmar
När jag skriver den här artikeln så har villaföreningen
mer än 770 medlemmar och
160 (!) av dem är nya medlemmar. Ni vet säkert själva
att det är mycket folk som
flyttar till Bunkeflostrand, bl.
a. eftersom läget är attraktivt då vi har nära till strand
och till stadens centrum samt
till det nyetablerade området
med tågstation Hyllie, Malmö
Arena och Emporia.
Dessutom fortsätter det att

Styrelsemedlemmar 2011

www.sova.se

Bunkeflobladet 110300

Klipp ut och tag med!

200:- rabatt!

Klipp ut och tag med dig denna kupong. Du får 200 kronors rabatt när du handlar valfria varor för ett
värde av minst 400 kronor. Gäller endast på SOVA Svågertorp i Malmö.

Ännu en gång vill jag tacka er
alla för visat förtroende både
för mig och för styrelsen i Bunkeflostrands Villaförening!
Jag önskar er trevlig läsning
av Bunkeflobladet och hoppas
att få höra från er med fler synpunkter och idéer!
Lana Jönsson
Ordförande

KASSÖR!
Villaföreningens styrelse
behöver omgående en ny
styrelsemedlem som kan
ta sig an kassörsposten.
Ring eller maila till oss,
se uppgifter nedan.

Ordförande:
Lana Jönsson, Mary Hemmings g. 5,
218 37 Bunkeflostrand. Mobil 0730-27 33 55
E-post: lana.jonsson@sonyericsson.com

Bertil Göransson
Talgoxevägen 18, Bunkeflostrand
Telefon 15 17 82
E-post: begu@glocalnet.net

Vice ordförande:
Birgitta Jeppsson, Näktergalsv. 22, Bunkeflostrand.
Telefon 51 05 93. Mobil 0735-11 03 24
E-post: bjeppsson@telia.com

Ewa Pålsson
John Lundvallsgatan 63, Bunkeflostrand
Telefon 51 08 84
E-post: malmo.red@swipnet.se

Kassör:
Vakant

Suppleant:
Jonny Pennsäter, Ärlev. 8, Bunkeflostrand
Telefon 15 63 64. Mobil 0760-15 63 64
E-post: 156364@telia.com

Sekreterare/Hemsidesansvarig:
Kristian Antonsson, Talgoxevägen 14,
218 32 Bunkeflostrand. Telefon 12 05 00
Mobil 0704-91 89 05. E-post: kristian@antonsson.net

Suppleant:
Sture Brunulf, Skatvägen 7,
218 32 Bunkeflostrand. Telefon 16 28 40
E-post: info@prosumus.se

Hemsides- och tryckansvarig:
Marita Malmgren, Ädelgransgatan 40,
218 37 Bunkeflostrand. Telefon 51 07 63.
Mobil 076-125 25 18. E-post: originalaren@telia.com

Suppleant:
Carina Jakobsson, Stenöregatan 53,
Bunkeflostrand. Telefon 15 35 84
E-post: Carina_Jakobsson@home.se

MALMÖ/SVÅGERTORP
Nornegatan 6 på Svågertorp (bredvid Bauhaus) Tel: 040-12 99 40.
E-post: svagertorp@sova.se Öppettider: Vard 10-19, Lörd 10-17, Sönd 10-17

byggas väldigt mycket här ute.
Det faktum att det flyttar in fler
än som flyttar härifrån lägger
stor press på infrastrukturen i
Bunkeflostrand. Allting måste
anpassas till den nya situationen: skola, daghem, vägar
och vård. Dessa utmaningar
kommer vi att ha i åtanke när
vi ska lägga upp vårt arbete
i villaföreningen det kommande året.

www.bunkeflostrand.nu
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NCC

Emporia

Bunkeflostrand etapp 4
Försäljningen är igång
i vårt fjärde och sista
kvarter, vi erbjuder 25
friliggande villor i både 1
och 1½ plan.
Gedigna, generösa och välplanerade stenhus. Båda villorna har öppen planlösning
mellan kök och vardagsrum,
hög standard och spännande,
naturliga materialval.
Enplansvillorna är yteffektiva och har tre eller fyra
sovrum. Storlekarna är antingen 117 eller 137 kvadratmeter.
1½-planshusen är rymliga
och effektiva med fokus på
den stora familjen, eller den
som vill ha lite mer yta. Storleken är antingen 168 eller
190 kvadratmeter.
Gemensamt för samtliga
hus är att den gedigna tegelkonstruktionen. Utvändigt en
vacker rödbrun dansk tegel
och invändigt slammas tegelväggarna och målas vita.

Långsiktigt hållbart med
miljöanpassade val
NCC:s hus i Bunkeflostrand
har föga med slit-och-slängkulturen att göra. Här är det
långsiktighet som gäller med
alltifrån arkitektur som tål att
betraktas i generationer till
material som tål att slitas på.
En aktiv insats för framtiden
När du flyttar in i en NCCbostad är den klimatdeklarerad. Det innebär att vi gjort
beräkningar på hela byggnadens livscykel ur ett miljöperspektiv – från byggprocess,
tillverkning av byggmaterial,
avfallshantering och transporter till det dagliga användandet när du flyttat in. Allt för
att minimera energianvändningen och utsläppen av växthusgaser.
Vi energideklarerar våra bostäder. Din bostad har energieffektiva fönster och välisolerade väggar vilket ger ett bra
inomhusklimat. Den har också
snålspolande kranar och to-

aletter, vilket gör att vattenanvändning och kostnad för
uppvärmning av varmvatten
minskar.
För att skapa ny värme återvinns varmluften i din bostad
innan den ventileras ut, det
minskar energibehovet och
ger lägre uppvärmningskostnader. Energieffektiva vitvaror
är en självklarhet för att mini-

Fristaden vid Öresund
mera elförbrukningen, precis
som det miljömärkta elavtal
du erbjuds vid överlämnandet
av din nya bostad. Vi hjälper
dig också med tips om vad du
själv kan göra för att leva ännu
mer energieffektivt.

Plan 1 – Dagligvaror och
service
För våra dagliga behov. Här
bjuds besökarna på en spännande miljö som kombinerar
effektivitet med hög kvalitet.
Ett plan man gärna återkommer till. Varje dag.

Läs NCC:s klimatdeklaration
på ncc. se/boende

Plan 2: Stora, kända märken
För besökaren som vet vad
den vill ha. Säkra kort i en
inspirerande miljö. Oaser,
matplatser och spännande
interiörer gör att man gärna
dröjer sig kvar.
Plan 3: Oväntade butiker
Här är utmaningen och inspirationen total. Besökaren
bjuds på en värld av upplevelser och unika butiker där
nyfikenhet belönas med nya
upptäck ter och oväntade
överraskningar.

När världen snurrar allt
snabbare, kommer de
sinnliga upplevelserna
lätt i kläm.

Vad gör Villaföreningen?
• Vi har ett rabatthäfte med erbjudanden från företag med
lokal anknytning.
• Vi arbetar aktivt med och ställer krav på bl.a. stadsdelsförvaltningen angående skola, trafik, nybyggnad, miljö m.m.
• Vi inbjuder till informationsmöten och diskussionsforum
kring aktuella händelser i vår stadsdel.
• Vi har ett nära samarbete med skolan.
• Vi anordnar Valborgsfirande, Föreningsdag, trafikmanifestationer och julmarknad.
• Vi ger tillsammans med LB07 ut BunkefloBladet.
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När vi bygger Emporia, Skandinaviens främsta köpcenter,
skapar vi en fristad, där vi
filtrerar bruset från vardagens
krav. Emporia kommer bli en
mental och fysisk tillflyktsplats, bortom alla måsten.
Ett ställe dit man kommer
för att shoppa, umgås och
fyllas av energi och inspiration. Där besökarna ska få ro
i sinnet att upptäcka butikerna
i egen takt.
• Vi marknadsför oss till alla i Bunkeflostrand med hjälp av
give-aways såsom vykort, kundvagnspolletter m.m.
• Vi äger julbelysningen tillsammans med andra sponsorer
i Bunkeflostrand.
Vi hoppas även att Du tycker att detta är viktigt och vi ser Dig
mycket gärna som medlem! Ju fler medlemmar vi är desto
mer kan vi göra för vårt Bunkeflostrand. Vår förhoppning är
att många här i Bunkeflostrand känner att vi gör ett bra jobb
och att alla villaägare därför aktivt vill stödja oss som betalande medlemmar.
Har du idéer, synpunkter eller förslag – hör då av Dig!
Sist men inte minst, medlemsavgiften är 150 kr/hushåll för
2011 och sätts in på PlusGiro 433 51 01-4.

www.bunkeflostrand.nu

Utflyktsmål
Som fristad erbjuder Emporia
ett utflyktsmål för en heldag
med hela familjen. Ändå
ligger det väl inom räckhåll
för ett snabbt vardagsbesök
– halvvägs mellan Malmö och
Danmark om man så vill.
Så ta på dig nyfikenheten
och välkommen in i framtiden
enligt Emporia.

Slår det mesta
Emporia består av tre våningar, fem olika torg för maximal rekreation och annorlunda uppleveler, parke ringshus och parkeringsplatser i direkt anslutning.
En service nivå utöver det
vanliga. Och entréer som
förmodligen säger allt.
Varje våningsplan har sin
egen stil och vid varje besök
kommer man hitta något nytt.
Vi vill erbjuda våra kunder en
aldrig sinande ström av inspiration och upptäckarlusta.
På Emporia ska alla kunna
känna sig hemma och
bekväma. Oavsett vem du är
och vad du letar efter. Därför
har vi tänkt lite annorlunda
när vi placerar butikerna.
Vår storlek ska inte göra oss
oöverskådliga, tvärtom. De
olika våningsplanen syftar
till att skapa mentala rum där
man känner sig hemma, där
man hittar de butiker man
känner sig bekväm med.

Till det lägger vi gatustråk och
piazzor som sänder tankarna
till mångmiljonstäder som
Rom eller Paris, men med
gångbroar, viadukter och
anslutningar som hela tiden
bjuder besökaren på nya
upplevelser.

Mat på Emporia
På Emporia kommer det
finnas mat för alla behov
och smakrik tningar. Från
enklare gatuserveringar där
man snabbt kan ta sig något
enkelt och gott till dukade
bord på restauranger som
håller öppet långt efter det att
övriga huset har stängt. Total
restaurangyta på ca 3.500
kvm med kapacitet för 4.000
– 4.500 måltider /dag.

Artikeln är hämtad från: http://www.emporia.nu/ Kjopesentre-SE/
Emporia/Toppmeny/Om-Emporia/

Nästa nummer av Bunkeflobladet planeras utkomma i början av december 2011.
www.bunkeflostrand.nu
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Fastighetsmarknaden

På Limhamn

Tuff höst och vinter
på husmarknaden i Bunkeflostrand
Den 13 mars kom våren
till ”Guldkusten”. 10
grader varmt och bad a n d e D o m h e rra r i
den slingrande bäcken
genom Fjärilsparken.
Folk gick man ur huse för att
frottera sig mot de första solstrålarna. Mäklarnas till saluskyltar stod mer eller mindre
vinglandes i vart och annat
gatuhörn. Vintern och hösten
har medfört att huspriserna
backat några enstaka procent
på prisskalan. Med värme och
fågelkvitter kommer intresset
för såväl säljandet som köpandet igång.
Just nu i skrivande stund
lägger den starkaste mäklarfirman i området ut nya hus till
försäljning på löpande band.
Påringningen är stor och träffarna på tillsalu-objekten över
hemnet har ökat lavinartat.
Våren 2011 kommer slå nya
rekord, lita på det!

Idag läses Sydsvenskans bostadssidor mest av dem som
skall till att välja mäklare och
faktiskt inte av dem som letar
hus och bostadsrätter.
I SDS kan vi mäklare profilera oss och visa att vi hör
hemma i vissa områden. När
vi letar köpare till våra objekt
så är satsningarna idag till
99,9% på internet.

Vanligaste forumen
Egen raffinerad hemsida tillsammans med Hemnet och
Bovision är de vanligaste forumen våra köpare använder
sig av för att komma i kontakt
med sin mäklare. Här har skett
en revolutionsartad förändring
senaste året.
Idag är informationsflödet
både snabbt och massivt

Peter Landgren

– Handlare, restauranger, fastighetsägare,
företag och Malmö stad
i samverkan för utveckling och förbättring av
Limhamn.

Populärt att köpa
nyproducerad bostad i Bunkeflostrand

Läget för husen vid Strandgränd kunde därför inte vara
bättre. Det är nära till havet
samtidigt som Malmö och
Öresundsbron finns inom
pendlingsavstånd.
Detta skapar sammantaget
ett mycket attraktiv område
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Bevara det unika
Limhamn har allt som en liten
stad i staden ska ha. Vi ska
bevara det unika med läget
vid havet, de gamla pittoreska fiskebodarna och det
fiskesamhället som finns kvar.
Återupptäcka de centrala delarna av Limhamn och den
gamla stadsdelen. Bevara
guldkornen i Limhamn.

varför mäklaren både bloggar
och twittrar samt visar upp
sina objekt på såväl facebook som Youtube. Detta är
en helt otrolig utveckling som
sagt, men hänger vi inte med
så tappar vi respekt och anseende och naturligtvis blir
kundnyttan då lidande.

Skanska

Skanska hade inte bara
barnen i fokus när husen
i södra delen av Bunkeflostrand planerades.
Det var även viktigt att
området låg i närheten
av förskolor och grundskolor samt till fritidsaktiviteter som passade hela
familjen.

Skapa ett levande Limhamn

som även har speglat efterfrågan av att köpa ett nytt hus
i Strandgränd.
Öresundsvillan slutsåld
Skanska håller som bäst på
att färdigställa de allra sista
husen av typ Öresund på
Strandgränd. Husen som alla
har generösa ljusinsläpp har
byggts i tre olika storlekar, en
eller 1½-planhus på 137 kvm,
167 kvm och 185 kvm samt
tomter efter behov.
D e fö r s t a kö p a r n a av
Öresundsvillan flyttade in i maj
2010 och de allra sista flyttar
in runt årsskiftet 2011/2012.
Trots att Öresundsvillorna är
slutsålda kommer det fortfarande in förfrågningar från

kunder som vill bo i Strandgränd. Aktuellt i Strandgränd
är även Skanskas populära
Svanenmärkta bostadskoncept Uniqhus. Uniqhus är
handmurade och invändigt

putsade hus med attraktiv design och hälsosam inomhusmiljö. Uniqhus finns i storlekar
från 129 till 162 kvm. Drygt
hälften av de 19 planerade
husen är redan sålda.

På Limhamns syfte och ändamål är att verka för att utveckla, förbättra, marknadsföra och skapa ett levande
Limhamn. Där man som boende känner stolthet och tillhörighet. En plats där näringsidkare och handlare vill verka
och fastighetsägare investera
och utveckla. Nyckelordet för
denna process är samverkan
– att alla krafter drar åt samma
håll är en förutsättning för
långsiktiga resultat.
Affärsidé
På Limhamn ska genom samverkan, nytänkande, engagemang och stark entreprenörsanda vidareutveckla Limhamn. Levandegöra Limhamns gator och torg. Skapa
möjligheter för fler etableringar och näringsverksamheter. Utnyttja Limhamns läge
vid havet. Detta ska generera
mervärden för både ägarna
och de boende på Limhamn.

Att skapa nya upplevelser
och arrangemang
Att återupptäcka gamla idyller
och upptäcka nya ”vita fläckar”
på Limhamn. Att bygga broar
och skapa möten mellan näringsidkarna, fastighetsägarna och staden. Detta tillsammans med de boende
och de besökande gör att Limhamn får nytt liv. Som boende
känner man stolthet. Som besökare vill man återvända.
Förbättra och utveckla det
befintliga
Vi ska förbättra det som behövs och vi ska utveckla det
befintliga. Vår vision med Limhamn ska präglas av stark entreprenörsanda och vidareutveckling. Vi ska genom samverkan, nytänkande och engagemang levandegöra Limhamns gator och torg. Skapa
möjligheter för fler etableringar och näringsverksamheter i stadsdelen. Utnyttja
Limhamns läge vid havet.
Detta ska generera mervärden för både ägarna och
de boende i Limhamn och i
Malmö.

Nätverk
Man kommer att ingå i ett nätverk där man har möjlighet
att träffa sina grannar som
butiksägare, fastighetsägare
och tjänstmän i Malmö stad.
Det är genom möten mellan
människor som kreativiteten
uppstår. Det är då man kan

”Min största passion är min stad Malmö
och dess utveckling. Efter tio år med Malmö City
är jag nu ”På Limhamn” – en av Malmös absoluta pärlor.
En liten stad i staden med liv och handel. Min vision
är att utveckla och levandegöra Limhamn. Skapa samverkan, initiera projekt och skapa förutsättningar
för att fler unika näringsidkare väljer att
etablera sig på Limhamn.”
Gitte Knutson

påverka och förändra tillsammans. Seminarie och
workshops kommer också att
kunna erbjudas.

Jul På Limhamn
Julen är en viktig säljperiod för
handeln. Detta vill vi ta vara
på. Vi vill skapa traditionsenliga arrangemang under julen
på Limhamn. Julbelysning
på Limhamns gator och torg.

Bakgrund
PÅ LIMHAMN är en ekonomisk förening som bildades under 2010. På Limhamn ägs och representeras av medlemmar från handel, fastighetsägare, näringsliv och Malmö stad. Limhamn som affärsområde har under de senaste 5–10 åren hamnat i bakvattnet från externhandelns utveckling. Följden av
detta är minskad besökarnivå, vilket inneburit att vissa verksamheter tvingats lägga ner. De näringsidkare som är kvar är konkurrensutsatta och utvecklingen av området kan påverkas negativt. Detta
kan leda till att fler handelsverksamheter slås ut, sjunkande fastighetsvärde och en stagnerande utveckling för Limhamn. Samtidigt besitter Limhamn som ort starka värden som marknaden efterfrågar.
Miljön runt Limhamn är historisk, havsnära och personlig. Många småskaliga verksamheter bidrar till
ett dynamiskt näringsliv med marknadsnära erbjudanden. För att kunna ta tillvara styrkor och utveckla
Limhamn konkret och långsiktigt krävs en gemensam organisation/förening.

www.bunkeflostrand.nu

www.bunkeflostrand.nu

LimhamnsNytt
Genom vår kommande medlemstidning kommer aktuell information om vad som händer
på Limhamn. Här kommer
man även att erbjudas möjlighet att exponera sig själv
och sitt företag.
Välkommen!

På Limhamn
Järnvägsgatan 25,
216 14 Limhamn
Verksamhetsledare:
Gitte Knutson, 0760-10 44 05
info@polimhamn.se
Valborg på limhamn
30 april
En upplevelse utöver det
vanliga. Eld på vatten.
Plats: Sibbarp, första
strandviken från
Småbåtshamnen
Tid: Lördag 30 april
ca kl 18.30–20.30
Klassisk körsång av
Malmö Akademiska kör
Limhamns Sjöscouter
tänder elden och grillar
korv till försäljning
Konst på limhamn
under påsk
Inbjudna konstnärer
ställer ut på Limhamns
torg
Plats: Limhamns torg
Tid: Skärtorsdag–
Påskafton ca kl 11–17
och kl 12–15
Var med och måla
”Tusen Blommor” på
jätteduk”
Mat- & blomstermarknad på limhamn
Plats: Limhamns torg
Tid: 3 och 4 juni
Öppna Hoddor nere i
S och N Fiskehamnen

7

Årsmötet

Eksploria

Eksploria – en upplevelsepark för framtiden

Nya friska tag…
Årsmötet den 8 mars avlöpte som sig bör! Tre
styrelsemedlemmar avtackades och tre nya
valdes in!
Alla bjöds på lite fika
medan man lyssnade
till Christer Persson,
utvecklingsstrateg på
Stadskontoret, som berättade om den nya besöksattraktionen vid Svågertorp, Eksploria.

Eksploria Edutainment
AB, tillsammans med
Malmö stad och Region Skåne, planerar för
en världsunik upplevelsepark i Svågertorp på
temat ”Människan–Civilisationen–Miljön”.
En miljon besökare om året
ska få vara med om roliga,
häftiga och spännande åkattraktioner, men också själv få
testa och experimentera. Uppleva hur det känns i en orkan
eller jordbävning, göra en resa
genom människokroppen.
Samtidigt lära sig om hoten
mot vår jord och hur vi själva
kan vara med och förändra vår
värld till det bättre. Så att både
jorden och vi själva mår bättre.
Vad är upplevelseparken?
• En unik besöksattraktion
som kombinerar underhållning, spänning och lärande
kring frågor om klimat, miljö,
hälsa och livsstil – dagens
och framtidens utmaningar
för människan och vår jord.
• Man ska kunna uppleva en
New Orleans översvämning, en kalifornisk skogsbrand, en kraftig jordbävning, en resa genom människokroppen, ändra Golfströmmen och se vad som
händer, gå in i världens renaste och smutsigaste miljöer och experimentera med
sin livsstil och se effekterna.
• En unik anläggning i sitt
slag genom kombinationen
av temapark och science
center. Den kommer att ytterligare stärka Malmös och
Skånes profil inom miljöområdet och upplevelsesektorn.
• Anläggningen ska bli ett paradexempel på hur man kan
driva en stor klimatneutral
besöksattraktion tack vare
förnybar energi, återvinning
etc.
• Anläggningen ska vara
öppen året runt och vänder
sig till barn, ungdom och
vuxna och särskilt skolklasser. Här bjuds häftiga
upplevelser, experimente-
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rande och nya kunskaper,
där den allra senaste tekniken inom underhållning
och utbildning används.
• Den största besöksanläggningen i Skåne med stor
dragningskraft på besökare
från när och fjärran.
• Samverkan med forskning
och utveckling i regionen,
men också branscher som
nya media, spelindustri,
bioteknik, ”cleantech”, ”functional food”, medicin, och
särskilt intressant i perspektivet med Maxlab IV och
ESS.
Var ska parken ligga?
Placeringen är söder om Svågertorps station på andra
sidan Yttre Ringvägen. Ett
svårslaget läge vad gäller tillgänglighet både för kollektivtrafik och bil. Stationen har direkt förbindelse med området
och den nya trafikplatsen vid
Pildammsvägen mynnar direkt
i området.
Vad betyder parken för besöksnäringen?
Baserat på tidigare undersökningar visar det sig att en
upplevelsepark skulle öka turismintäkterna i Malmö och
Skåne med minst 300 miljoner kronor per år – en ökning
med sex procent. Då räknas

inte det som spenderas inom
parken. Därmed skulle anläggningen bli det utan jämförelse största besöksmålet
i Skåne.
Undersökningar visar också
att upplevelseparken och
dess inverkan på besöksnäringen skulle leda till att minst
300–350 nya arbetstillfällen
skapas.
När kan parken stå färdig?
Ett framgångsrikt projektarbete skulle kunna innebära att
upplevelseparken kan öppna
någon gång 2016–2017 beroende på hur snabbt och effektivt arbetet går.

Kontaktuppgifter:
Lars Carmén
Turistdirektör, Malmö stad
tel. 0709-34 22 01
Hans Henecke
Näringslivsdirektör,
Region Skåne
tel. 0705-16 34 81
Sten K Johnson,
Verkställande direktör
för Tibia Konsult AB,
tel. 0705-92 94 67
För ytterligare information
om projektet:
Eksploria Edutainment AB
Anna-Karin Eklund
tel. 0706-00 88 35
Verkställande direktör
Christer Persson
Styrelseordförande
tel. 0706-95 10 63

Agneta Andrén: Tunnel med korsningar
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Bunkeflo Församling

Ängsdals skola

Växelbruk – och Kör i ett kör
Många människor lever på
ett påtagligt sätt med i årstidernas växlingar, t ex i klädvalen, (Vi svettas in våren och
fryser in hösten…), i valet av
mat, (Nu är det t ex snart dags
för vårprimörerna…), i valet
av fritidssysselsättning. (Då
vinter och tjäle ännu råder,
låter vi trädgården vara...)
Tillvaron tycks ha ett inbyggt
växelbruk. Var sak har sin tid
säger man ju.
Ibland försöker vi leva som om
det är sommar hela tiden, men
det går sällan bra (Tomaterna
mister sin smak, blir bleka och
smaklösa året runt…) Men

denna omväxling – det är ju
något vi gillar!
Om man vill ha än mer, att årstidernas växlingar ännu mer
ska genomsyra och sätta sin
prägel på livet, då ska man gå
i kyrkan. Kyrkoåret följer nämligen också årstiderna, söndagarnas texter präglas av dem.
Vinter – växter och djur på
sparlåga. Och på senvintern
är det i kyrkan fastetid – tid
för vila, självrannsakan och
eftertanke.
Vår – naturen vaknar. Då
firar vi i kyrkan Påsk – livet
som segrar över döden. Det
är glädje och livskraft.

Sommar och Höst – naturens
blomnings- och skördetid. I
kyrkan är det då Trefaldighetstid som handlar om människans växt och mognad.
Många som gillar att sjunga,
sjunger i kör i kyrkan. Också
då blir årstidernas och kyrkoårets växling mycket påtaglig,
i och med alla sångtexter som
vi får del av. Ungefär en gång i
månaden medverkar vi i gudstjänsten.
I höst, vid Skördegudstjänsten på Tacksägelsedagen, som vi firar i tacksamhet över vad jorden ger,
kommer Bunkeflo kyrkokör
att framföra Antonio Vivaldis

Vänskap och kärlek på Ängsdals skola

Gloria. Denne italienske
barockmästare har också
komponerat ett stycke som
heter Le Quattro Stagioni – De
fyra årstiderna… Tänka sig!
Vill du vara med i kyrkokören?
Hör av dig!
Per Grundberg
organist och körledare
i Bunkeflo församling

Släpp fångarna loss – det är Påsk!
Stilla Veckan och Påsk
är dagarna som förändrade världen. Livet är inte
kört därför att vi åldras
och kremeras och komposteras.
Jesus är uppstånden och
hans uppståndelse är hoppets trampolin. En del påstår
att sådant är nonsens men
som kristna tror vi annorlunda.
Jesu uppståndelse är verklig
och det förändrar – att leva
med eller utan hopp.
Helgens gudstjänster
ser ut så här:
21 april: Skärtorsdagen
19.00 Skärtorsdagsmässa
Bunkeflo kyrka
22 april: Långfredagen
10.00 Långfredagsgtj
Bunkeflo kyrka
18.00 Meditationsgtj.
Strandkyrkan
23 april: Påsknatten
22.00 Påsknattsmässa
Bunkeflo kyrka
24 april: Påskdagen
10.00 Påskmässa
Bunkeflo kyrka
25 april: Annandag Påsk
10.00 Högmässa Strandkyrkan
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Konfirmationsdax för
97:orna
Varför ska man bli konfirmerad? För att veta mer om
sådant som man aldrig annars
får veta någonting om – om
kristen tro, meningen med
livet, Gud, vad vi är som
människor, om ont och gott,
om rätt och fel. För att göra
någonting annorlunda, för att
det är väldigt roligt samtidigt
som det är att ta sig själv och
våra liv på allvar.
Under maj kommer alla
födda 1997 att få en inbjudan
till konfirmationsläsning.
Under läsåret 2011/2012
har vi två alternativ, vinter- och
sommarläsning. Vi jobbar på
olika sätt, i mindre grupper,
allihop tillsammans, ute, inne,
tänker och funderar, provar
och experimenterar.
Torsdagsgruppen
Som träffas på torsdagar kl.
16–18 med start i september.
Vi åker på två tredagarsläger.
Konfirmation är det i Bunkeflo
kyrka den 12 maj 2012.

våren är det ett tredagarsläger. Kyrkogång är det från
första Advent. Konfirmation i
Bunkeflo kyrka den 7 juli 2011.
Anmälan till Församlingsexpeditionen, Klagshamnsväg
44, 218 37 Bunkeflostrand
Eller maila: erica.lennartsson
@svenskakyrkan.se
Vårfest
firar vi söndagen den 15 maj
i Bunkeflo kyrka och parken
utanför. Först en Barnmusical med körerna kl 16. Och
sedan andra festligheter. För
alla. Bokstavligen för alla i
alla åldrar
Utfärder
28 maj är det utfärd till BonBon-land för alla barn och

familjer, som är med i våra
olika grupper.
14 juni ordnar vi en utfärd för
alla i våra diakonala samlingar. Till norra Skåne.
Anmälan om deltagande
till Församlingsexpeditionen,
Klagshamnsväg 44, 218 37
Bunkeflostrand
Eller maila: bunkeflo.malmo@
svenskakyrkan.se

På Valentindagen, den
14 februari, var det åter
dags för den årliga vänskapsdagen på Ängsdals skola, år F–9.
Eleverna i de lägre åldrarna, år
F–5, blev indelade i årskursblandade grupper och fick
denna dag göra en hel del
vänskapsaktiviteter tillsammans. Tre olika stationer
besöktes och de åldersblandade eleverna tog väl hand
om varandra. Glädjen stod
högt i taket för både liten och
stor!
Valentin-sång
På en station fick man lära
sig en Valentin-sång, vilken
nynnad es und er d ag ens
gång. Det tipsades också
om många vänskap- och
kärleksböcker och eleverna
fick njuta av högläsning ur
en vänskapsbok, vilken gav
mersmak!
Gemensam mobil
Nästa station gav möjlighet
till skapande aktiviteter. Nyckelringar med pärlhjärtan till-

verkades och hjärtan av lera
formades, för att sedan bli en
gemensam mobil på skolan.
Egna dikter
På sista stationen fick eleverna lyssna till vänskapoch kärlekspoesi. Därefter
skapades Valentinkort med
egna skrivna dikter.
Höjdpunkten denna dag
var nog inmundigandet av
vanljhjärtan, vilka delades ut
före rast.
På högstadiet, år 6–9, inleddes Valentindagen med
tillkännagivandet av den
hemliga kompisen. Alla elever
hade blivit tilldelade var sin ”
Hubbe-kompis” – en kompis
som skulle uppmärksammas
lite extra under den gångna
veckan.

biograf Spegeln för att se
filmen ” Tusen gånger starkare”. En mycket uppskattad
film av de äldre eleverna!

Många vänliga och kärleksfulla hälsningar från Ängsdals
skola genom
Christine Landin

Dansprojektet
På Valentindagen redovisade år 6–9 dansprojektet
i idrott med temat vänskap
och kärlek. Det bjöds även
på pyssel och möjligheten att
skriva Valentinkort till nära
och kära.
Dagen avslutades med
att hela högstadiet åkte till

Familjedagar och församlingsläger 10 – 12/6
Några dagar då vi är tillsammans i all enkelhet, kopplar av,
äter gott, är stilla inför Guds
Ord, sjunger, går sköna promenader, har trevliga kvällar
med lite galenskaper...
Helt enkelt ett församlingsläger för alla – vuxna och
barn, äldre och yngre, ensamstående och familjer.
Plats:
Bökebäcksgården i Kullabygden.

Är du medlem i Villaföreningen?
Om inte så skulle vi gärna vilja se dig också som medlem i Bunkeflostrands villaförening.
Sätt in 150:-/hushåll på PlusGironr: 433 51 01-4. Glöm inte att skriva namn och adress
samt vilket år avgiften avser.

Sommargruppen
Direkt efter skolans slut 2012,
träffas vi för ett par veckors
intensivläsning. Ett par veckor
på läger och en kortare tid
hemma i församlingen. På
www.bunkeflostrand.nu

www.bunkeflostrand.nu
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Malmö Ridklubb

Trygghet

Tryggheten är störst i Limhamn-Bunkeflo

Vill du börja rida?
Malmö Ridklubb bildades redan 1920 och
är idag en mycket livaktig
ideell förening.
MR driver en omfattande
ridskola för alla åldrar och
grupper med olika inriktning
och kunskapsnivå i samtliga discipliner, inkluderande
en speciell handikappverksamhet.
Föreningen bedriver
också tävlingsverksamhet
från klubbnivå till regionala i
dressyr, hoppning för såväl
ponnies som hästar.
Inom MR finns även en
mycket framgångsrik voltigegrupp samt en husargrupp.
Ideell förening
Malmö Ridklubb är en ideell
förening, vilket innebär att
medlemmarna väljer en styrelse som styr verksamheten
m.h.a. anställd personal.

Medlemmar är alla som rider
på MR, det finns alltså inte
något kommunalt eller privat
ägarintresse i MR.
Malmö Ridklubb har en omfattande lektionsverksamhet,
både på ponny och på häst,
för alla åldrar och kunskapsnivåer.

Vill du veta mer är du välkommen att ringa till vårt kansli,
tel. 040-13 49 00, under dagtid
måndag till fredag.

Malmö Ridklubb
Hyllie Boställe, 216 23 Malmö
Telefon 040 134900
Telefax 040 132310

Varje vecka
Lektionerna på MR bygger på
att man bokar upp en viss lektion varje vecka en hel termin.
Länkar till schemat för dessa
lektioner hittar du på vår hemsida www.malmoridklubb.
se. Där finns också länk till
en sida med priset för lektionerna, som du betalar en
termin i taget.
Lektionsgruppernas storlek
skiftar, för vuxna är 10 elever
vanligt. På ponnylektionerna
är det normalt 8 elever i nybörjargrupper och 10 i övriga
(det kan vara färre i vissa specialgrupper).

Trygghetsmätning för Malmö
2010 visar en positiv trend.
Andelen Malmöbor som
uppger att de faktiskt har
blivit utsatta för brott minskar
och den allmänna oron för att
utsättas för brott har minskat.
För den totala trygghetsbilden får Limhamn-Bunkeflo
ett index på 1,52. Enligt undersökningen innebär det ”inte
alls påtagligt problem”. Framförallt är det problem /ordningsstörningar och hur polisen agerat mot problemen
som bidragit till att tryggheten
förbättrats. Södra Innerstaden
är den stadsdel med högst

Öppet alla
dagar 8–21
Vi säljer receptfria
läkemedel i butiken!
För dig över 18 år.
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Invånarna i LimhamnBunkeflo upplever störst
trygghet av Malmös alla
stadsdelar. Det framkommer i senaste trygghetsmätningen som polismyndigheten i Skåne
har gjort tillsammans
med Malmö stad.

Bunkeflostrand
www.bunkeflostrand.nu

minskat i stadsdelen, både avseende egendomsbrott och
brott mot person. Därtill har
den allmänna oron att utsättas
för brott minskat.
Fakta
Mätningen bygger på enkätundersökningar, där respondenterna svarar på frågor om
problem, utsatthet för brott,
upplevelsen av trygghet i sitt
närområde samt hur de upplever polisens agerande mot
problemen i det egna bostadsområdet. Trygghetsmätningen 2010 har skickats ut till
4500 personer. 66 procent av
dessa svarade och resultatet
anses spegla Malmö stads
befolknings bild av trygghet.

index på 3,52, vilket motsvarar
”ganska påtagligt problem”.
Genomsnittet för hela Malmö
är 2,45. Skalan går från 0-6.
Det största skälet till att man
upplever otrygghet anses vara

buskörning med mopeder och
motorcyklar. Samtidigt är problem med trafik, skadegörelse
och nedskräpning ligger på de
lägsta nivåerna sedan 2007.
Oron att utsättas för brott har

Texten är hämtad från:
http://www.malmo.se/Kommun- politik / O m- oss / Stadsdelar /
Limhamn-Bunkeflo/ArtikelarkivLimhamn-Bunkeflo / 3-9-2011Tryggheten-ar-storst-i-LimhamnBunkeflo.html

SPF

Välkommen till SPF,
seniorföreningen i Bunkeflostrand
Att bli pensionär är att
förverkliga sina planer
på allt man har planerat
de sista aktiva åren inom
arbetslivet.

Visioner för framtidens seniorer är viktigt att få med i dagens föreningsverksamhet
samtidigt som vi bygger sociala nätverk och trygghet för
de äldre seniorerna.

De flesta seniorerna genomför sina planer och upplever en frihet att själva disponera dagen efter vissa riktlinjer. Helt plötsligt upptäcker
man att all den information
som man hade under sin aktiva tid har man helt plötsligt
förlorat, man måste nu själv
vara aktiv för att vara med i
den verksamheten som man
har ett visst intresse av.
SPF har i dag 16 aktivitetsgrupper och vi lyssnar av våra
medlemmar vad det finns för
andra aktiviteter som vi skulle
kunna starta upp för att öka
friskvården inom vår förening.

Mötesplats
Vi saknar en mötesplats och
en träffpunkt i Bunkeflostrand
som kan rymma cirka 250
personer där föreningslivet
kunde utvecklas för alla åldersgrupper. Bunkeflostrand
Villaförening, LB07, Bunkeflo
FF, Bunkeflo Gille och SPF
har beslutat att gemensamt
skicka en skrivelse till byggnadsnämnden i Malmö och
stadsdelsfullmäktige att snarast bygga en paviljong så att
föreningarna har möjligheter
att utveckla sin föreningsverksamhet.
Ängslättsgården som var av-

www.bunkeflostrand.nu

sedd som föreningsgård har
stadsdelsfullmäktige successivt ändrat om till annan verksamhet som innebär att man
på så vis stänger ute all annan
verksamhet som bedrevs i
denna lokal
I dag uppskattas de olika
angivna föreningarna ha en
verksamhet som ligger runt

3.000 medlemmar och detta
bevisar i vilket stort behov
det finns för en mötesplats
och träffpunkt i vårt bostadsområde Bunkeflostrand. Det
är vår förhoppning att de styrande inser behovet.
Sune Mårtensson
Ordf. SPF i Bunkeflostrand
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För allas trivsel

Aktivitetsplan våren 2011

Viktigt att vi engagerar oss!
Jag trivs verkligen som
b o e n d e i B u n ke f l o strand med alla fina och
stora grönområden och
strandängar. Det är säkert flertalet som trivs
med att bo här.
Jag tycker därför att det är viktigt att vi som boende i Bunkeflostrand bryr oss om och
engagerar oss i vår ort och
dess miljö. Det kan vi t.ex.
göra genom att felanmäla till
Gatukontoret i Malmö stad när

vi ser klotter på kommunala
byggnader, trasiga gatlyktor,
överfulla papperskorgar och
hundlatriner, nedskräpade
grönytor och vattendrag m.m.
Ett bostadsområde eller
grönområde kan snabbt förfalla om ingen bryr sig om
att påtala skadegörelse och
brister.
Det är enkelt att göra felanmälan. Man kan gå in på
kommunens webbplats och
fylla i ett enkelt formulär,
http://www.malmo.se/Medborgare/Stadsplanering-trafik/Skotsel--underhall/

Felanmalan.html <http://
www.malmo.se / Medborgare / Stadsplanering-trafik/Skotsel--underhall/
Felanmalan.html>.
Felanmälan får sedan ärendenummer. Kommunen meddelar när ärendet är åtgärdat
och avslutat. Ofta överlämnas
ärendena till de entreprenörer,
som kommunen anlitar för
olika typer av arbeten (t.ex.
klottersanering, parkskötsel,
renhållning).
Det går också bra att ringa
Gatukontorets Kundservice
eller skicka ett mejl. Uppgif-

från Bunkeflostrands Villaförening

terna finns på webbplatsen.
Är det fråga om byggnad, utrustning och mark, som inte
är ägd av kommunen ska man
kontakta resp. fastighetsägare eller -förvaltare, bostadsrättsförening eller samfällighetsförening.
Ofta tror vi att någon annan
har felanmält, då blir kanske
inget gjort därför att alla tänker
likadant.
Tillsammans gör vi Bunkeflostrand till en ännu bättre plats
att bo och vistas i!
Jan Herbertson

Måndagen den 11 april kl. 19.00 i Ängslättskolans matsal

skånetrafiken
Reaktionerna har onekligen varit väldigt starka sedan Skånetrafiken lade om busslinjerna och flyttade hållplatser i Bunkeflostrand. Kom och lyssna till Kundombuds-mannen Roland Olsson som förklarar hur Skånetrafiken tänkte…
Det finns naturligtvis möjlighet att ställa frågor!
OBS! Begränsat antal platser. Föranmälan krävs antingen via hemsidan,
mail: styrelsen@bunkeflostrand.nu eller post: Bunkeflostrands Villaförening, Box 26,
218 24 Bunkeflostrand. OSA senast 10/4. Medlemmar har fri entré mot uppvisande av
medlemskort, övriga betalar 50:-/hushåll (betalas på plats).

Lördagen den 30 april kl. 20:30 vid pumphuset

Valborgsfirande

Mustanger.se

Traditionsenligt inbjuder Villaföreningen till årets festligheter. Årets vårtalare blir Claes Sköld,
Casting Director på Malmö Opera. Vacker vårsång får vi av Möllevångens Vokalensemble
under ledning av Fredrik Viktor.

Först i Europa med avel
Mustanger.se – Kanske
har Du kört förbi på motorvägen och undrat vad
det är?
År 2002 kom Mustangen tillbaka till Europa, då vi importerade en flock dräktiga ston
från USA.
Det är ett vanligt missförstånd att hästen fanns vild
i Amerika redan då vi Europeer började segla dit i
början av 1500-talet. Tvärtom,
hästen kom till Amerika med
Columbus första resa 1492.
Aveln startade direkt i den
”nya världen”. Hästar kom
lösa och så kom det sig att
vilda flockar blidades och
spred sig från norra sydamerika till det som vi idag kallar
USA. Indianerna i nordamerika lärde sig att fånga och
tämja hästen som snabbt blev
en välbehövlig hjälp i stammens vardagsgöromål, men
också i strid.
År 1900 beräknades antalet mustanger till 2 miljoner
i Nordamerika. Hästen hade
inga naturliga fiender än...
men skulle senare få en...
”den vite mannen”. När nybyggarna drog västerut behövdes marken till jordbruk.
Vilda mustanger uppskattade böndernas grödor och inkräktande hästar sköts syste-
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matiskt. 1971 fridlystes mustangen och då återsod bara
16 000 djur i hela USA. Idag
skyddar myndigheterna mustangen i speciella reservat.
Beståndet hålles på en nivå
av 30 000 djur. Många vildfångade mustanger har blivit
extremt framgångsrika tävlingshästar, främst i westerndicipliner. Så kommer det sig
att mustangen också finns
som tamdjur, och avel med
vilda mustanger har förekommit sedan 50-talet.

fäger och färgkombinationer.
Exteriören kan också variera
mycket i extremfallen. I allmännhet är den dock ca. 135–
155 cm. Alltså det vi kallar Dponny eller liten häst. Mustangen är en frisk häst, fri
från ärftliga sjukdomar. Den är
mentalt mycket stabil och har
hårda, bra hovar, som oftast
inte behöver skor. Mustangen
är en rejäl och viktbärande allround-häst, som Du kan tävla
alla dicipliner med. I USA an-

vänds mustangen dessutom
i stor utsträckning till distanridning, eftersom att den har
lättare att prestera med begränsad tillgång på vatten.
Det viktigaste för oss när vi
fostrar våra hästar, är att man
skall kunna vara HELT avslappnad då man är med sin
häst eller vistas i flocken. Man
skall ha roligt med sin häst!

Insamling av ris sker lördagen den 30 april från kl. 14.00–18.30. OBS! Max Ø 5 cm grenar och
inte barrväxter. Plats som anvisas är nere vid pumpstationen vid idrottsplatsen. Fackeltåg med
Scouterna och LB07 samlas kl. 20.00 vid affärs-centrat och avgår kl. 20.15. Elden tänds ca kl.
20.30.

Möllevångens Vokalensemble

Lördagen den 7 maj kl. 11.00–14.00, Ängslättskolans matsal

Barnloppis
Nu inför sommaren passar det väl bra att rensa ur barnens garderober och lådor! en
plats/ETT bord per hushåll gäller. Pris: 100:- för medlemmar och 150:- för icke medlemmar (betalas på plats). För alla småsugna kommer det att finnas fika till försäljning. Utförligare info kommer att finnas på Bunkeflostrands Villaförenings hemsida.

Tomas Lindén
Mustanger.se

Mustanger.se var först i Europa med avel av mustanger
och ligger vid Svågertorp utanför Malmö. Idag består avelsmaterialet i Sverige av sju
ston och tre hingstar. En viltfångad valack finns också i
verksamheten. I vår kommer
ytterligare ett föl, men verksamheten bedrivs på hobbybasis, sakta men säkert.
Våra avelsdjur är Kiger
Mustanger. De kommer från
ett litet urval av den vilda
mustangen och måste ovillkorligen härstamma från två
speciella reservat i Oregon,
USA, där beståndet är endast
några hundra individer. Det är
med hjälp av DNA-teknik som
man har kunnat konstatera att
Kiger Mustangen är mest lik
den ”urspungliga”. Den vilda
mustangen förekommer i alla

OBS! Begränsat antal platser. Föranmälan krävs antingen via hemsidan, mail:
styrelsen@bunkeflostrand.nu eller post:
Bunkeflostrands Villaförening, Box 26, 218 24 Bunkeflostrand. OSA senast 6/5.

Tisdagen den 21 juni kl. 18.00 utmed Strandängarna

floraexkursion…
…utmed våra unika Strandängar i Bunkeflostrand!
Nu har ni chansen att följa med på en floravandring. Bengt Örneberg amatörbotaniker guidar oss.
Han är känd bl.a. som en av dem som kartlagt växtligheten på Pepparholm. Har vi tur kanske den
sällsynta blå irisen står i blom. Vandringen pågår 1 1/2–2 timmar beroende på frågor. Ta på er stövlar! Samling sker längst ner på John Lundvallsgatan. Bussåkare stiger av vid Statoilmacken och går
gatan ner mot havet. För medlemmar är vandringen gratis mot uppvisande av medlemskort,
icke medlemmar betalar 50:-/hushåll (betalas på plats).

Barn på väg – sänk farten!
Vi kommer att anordna oannonserad trafik-manifestation med hjälp av bl. a. Gatukontorets mätvagnar någon gång under våren – men när blir en överraskning!

www.bunkeflostrand.nu

www.bunkeflostrand.nu

Sänk
farten!
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Trädgård

Medlemsinfo

Nytt år med många nya medlemmar!

Inne att vara ute
– Men vi har bara plats
till en liten gräsmatta, ett
par fruktträd och några
buskar brukar folk säga
till mig. Vår trädgård är
så liten…
Visst stämmer det att
många av oss har förhållandevis små trädgårdar,
men vi får plats med en
hel det trots allt.
Aldrig har väl trädgårdsintresset varit så stort som nu.
På Tv kan vi se ett antal olika
program hur man kan fixa och
dona för att få den trädgård
man vill ha eller så bara tittar
man och njuter av andras vedermödor. I tidningshyllorna
flödar det av olika trädgårdsmagasin med konkreta tips
om anläggningsarbeten och
odling, vackra bildreportage
och presentationer av omsorgsfullt skötta trädgårdar.
Det är bara att konstatera –
det är INNE ATT VARA UTE!
Olika behov
Jag jobbar som trädgårdsarkitekt och hjälper privatpersoner med att planera och
formge trädgårdar. Alla uppdragsgivare har olika behov
och önskemål och trädgårdarnas förutsättningar skiftar
såklart, men det finns vissa
aspekter som jag alltid utgår
från vid grundplaneringen.
Här kommer mina bästa
tips!
Tänk igenom vad du behöver
och vill ha och börja med det
viktigaste; entrésidan. Här
ska finnas en året-om-vacker
välkomnande entré såklart,
men även bil- och/eller cykel-

uppställningsplats, sopkärl
och brevlåda.
Promenera runt i kvarteren
och titta efter inspirerande
lösningar – du kommer med
all säkerhet att hitta fiffiga varianter.

lilla köksträdgården? Då tar
du med dig kaffekoppen och
pysslar lite för att sedan njuta
av dina spirande odlingar och
solens sista strålar. Köksväxter är ju vackra och behöver inte döljas – tvärtom!

Vistelseytor
Trädgårdssidan då – vi vill ju
ha flera sittplatser, blommor,
plats för barnen och en liten
köksträdgård – och en kompost och så torkvindan… Hur
ska allt det få plats? Börja
med att tänka igenom dina
behov och önskemål även på
denna sida. Viktigast är att ta
vara på de skönaste platserna
till just vistelseytor.
Morgonkaffet – här behövs bara en liten, enkel cafémöbel som tar minimal plats.
Om du har tur så har din huvudsittplats redan kvällssol
men annars får du helt enkelt anlägga en liten sittplats
där du kan njuta av solen
sista strålar. Den behöver inte
heller vara så stor. En trädgårdssoffa eller en hammock
räcker långa vägar… Förutom
dessa kan det vara skönt med
en sittplats i skuggan – när det
är som hetast och soligast mitt
på dagen.

Perenner avlöser varandra
I stället för att anlägga blommande rabatter i ytterkanterna
av trädgården brukar jag föreslå att man anlägger EN
blomsterrabatt i anslutning
till huvudsittplatsen – mellan
gräsmattan och betongplattorna eller trädäcket.
Eftersom många av oss
vill ha lättskötta trädgårdar
är detta vad vi hinner med –
alltså EN välskött och blommande rabatt. Här kan olika
perenner avlösa varandra
med blomning från tidig vår
till sen höst. Om man tycker
om doftande rosor är de engelska rosorna, eller Austinrosorna som de också kallas, ett
mycket bra val.
Kom ihåg att plantera vårblommande knölar och lökar
på hösten så får du vackert tidigt på säsongen.

Köksträdgård
Sedan vill du kanske odla lite
sallad, rädisor och persilja?
Snyggt och enkelt och lagom
stort är det att använda pallkragar eller odlingsramar.
Standardstorleken är 80x120
cm och en eller två sådana
räcker långt för husbehovsodling. Dessa bör ju placeras
i ett soligt läge men närhet
till vattenkanna och daglig
uppsyn. Varför inte slå ihop
kvällssolsplatsen med den

namn och sortnamn. Just
sortnamnet är viktigt att hålla
reda på så tag med kamera
och papper och penna!
Frukt i trädgården
Sedan vill många ha ett eller
ett par fruktträd – pelaräpplen
är ett platsbesparande alternativ, likaså sparar man plats
om man vågar sig på att spaljera mot en vägg. Bärbuskar
är ju trevligt och både vinbär
och krusbär finns som små
uppstammade träd vilket är
både praktiskt och vackert.
När väl alla dessa funktioner och önskemål är inplanerade så brukar resten falla
på plats av sig själv. Ett litet
fågelbad med vattenblänk
och några funkior i kanten
på buskaget – vips har man
ett vackert blickfång. Några
större krukor med sommarblommor kan lysa upp i en
lite tråkig hörna och en liten
kryddrabatt vid grillen…
Anna Hedrén/
Trädgårdsform Malmö

Friväxande buskage
Utmed tomtgränserna är det
både vackert och praktiskt
med olika buskar i ett friväxande buskage – det finns väldigt många att välja mellan
beroende på vad man önskar.
Stora eller små, blommande
eller vintergröna, buskar med
vackert bladverk...
Ett tips är att göra en utflykt
till Alnarpsparken som ligger
mellan Arlöv och Lomma.
Här finns många olika träd
och buskar och de flesta har
en liten namnskylt med både
svenska och vetenskapliga

Alla ni som har betalt avgiften för 2011 bör nu ha fått era nya medlemskort. Om så inte är fallet ber vi er kontakta oss.
Det är fortfarande ganska många som glömmer skriva avsändare på inbetalningslappen, därför kan det vara så att om man
betalat in medlemsavgiften och inte fått sitt kort, meddela oss
genast. Det kommer också fortfarande in en hel del dubbla betalningar. Då vi upptäcker en sådan meddelar vi er, i annat fall

bör ni själva ta kontakt med oss för att få tillbaka den ena avgiften eller låta den stå kvar som betalning för nästkommande år.
Vi önskar er stor nytta och glädje av rabatterna/erbjudandena, och kom ihåg: Gynna våra sponsorer – dom gynnar oss! Vi
säger även stort tack till de företag som hittills valt att premiera
våra medlemmar och ser framemot ett fortsatt gott samarbete.

◗ Bikemasters
Getgatan 48, Limhamn
Tel: 040-15 39 99
Erbjudande: 10% rabatt
på allt cykeltillbehör
(ej cyklar).

◗ Fröken Grön
Naffentorpsv. 62,
Bunkeflostrand
Tel: 0708-97 65 22.
Erbjudande: 10% rabatt
på allt hantverk i butiken.

◗ Kontrast Lena Andersson
Gisslebergavägen 36, Annelöv
0418-43 33 53, 0704-14 99 66
Erbjudande: 10% rabatt
på inredningskonsultation.

◗ Bunkeflo Bilservice
Klagshamnsv. 4,
Bunkeflostrand
Tel: 040-51 07 76.
Erbjudande: 10% rabatt i
samband med bilreparationer.

◗ ICA Supermarket
Klagshamnsvägen 40,
Bunkeflostrand.
040-16 59 90
Erbjudande: 10% rabatt
på ett köp (gäller ej tobak,
tidningar, spel och
apoteksvaror).
Gäller 3/1–31/3 2011.

◗ Bunkeflo Hair & Beauty
Center
Klagshamnsv. 40,
Bunkeflostrand
Tel: 040-15 24 20.
Erbjudande: Klippning i samband med färgning, toning eller
slingning ger 10% rabatt.
◗ Flowernail
Klagshamnsv. 40,
Bunkeflostrand
Tel: 040-51 15 58.
Erbjudande: 10% rabatt
vid köp över 500:-.

◗ Limhamns Bokhandel
Linnégatan 33, Limhamn
Tel: 040-15 98 80
Erbjudande: 10% rabatt
på hela sortimentet.
◗ Limhamns Färg&Interiör
Linnégatan 44, Limhamn
Tel: 040-16 26 09
Erbjudande: 10% rabatt på hela
sortimentet och husbesiktning.

◗ Kjelle’s Fönsterputs
Tel: 0731-01 99 50
Erbjudande: 10% rabatt
till Villaföreningens
medlemmar.

◗ Matt-tvätten af 2004 AB
Ringugnsgatan 6, Limhamn
Tel: 040-16 27 00
Erbjudande: 10% rabatt på
hela sortimentet.

◗ Konditori Rosa Princess
Klagshamnsv. 40, Bunkeflostrand
Tel: 040-15 60 56
Erbjudande: 10% rabatt vid
köp/beställning av tårta.

◗ Optiker Thell
Järnvägsgatan 31, Limhamn
Tel: 040-16 43 30
Erbjudande: 10% rabatt vid köp
av kompletta glasögon. Gäller ej
nedsatta varor eller kontaktlinser.

◗ PC-Jouren
Haglösa 103, Trelleborg
Tel: 0410-33 11 77
Erbjudande: 10% rabatt på allt
utfört arbete, dessutom
fri framkörning.
◗ Peter Landgren & Co
Linnégatan 59, Limhamn
Tel: 040-36 36 80
Erbjudande: Vi bjuder på flyttstädning och fönsterputsning
vid avslutad försäljning.
◗ Tandläkarmottagningen vid
Kronprinsen ingår i Praktikertjänst
Anders Falk, Liv Kroona, Caroline Linné-Erixon

Mariedalsvägen 31, Malmö
Tel: 040-91 51 51
Erbjudande: 10% rabatt på
första undersökningen.
◗ Verbaans Ur
Linnégatan 35, Limhamn
Tel: 040-15 64 40
Erbjudande: 10% rabatt på
klockor, guld och silver.

Har du missat en förmån som medlem?
Sedan 2007 har vi tryckt
vykort med motiv från
Bunkeflostrand som vi
delar ut till våra medlemmar i samband med
aktiviteter.

Bunkeflostrand Hav, strand och bro – här bygger vi framtidstro!
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Två gånger om året byter Marita Malmgren motiv mellan
sommar och vinter, (hittills
11 olika motiv) fantastiska
vyer från vårt vackra Bunkeflostrand som Marita lägger
mycket arbete på.
Glöm inte att fråga efter vykorten när du besöker någon
av våra aktiviteter, vykorten
är unika.
Sture Brunulf
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My c k erta !
p op ulä
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damLageT
Tankar om 2011
2010 gick väldigt bra, det
var det bästa året någonsin resultatmässigt
för LB07:s damer som
vann allt de ställde upp i
(förutom Svenska Cupen
som ändå gick mycket
bra, en 16-dels final är
inte fy skam).
Laget låg dessutom etta i serien från första till sista match.
Enda smolket i glädjebägaren
var ju att inte få kvala till Div.1
p.g.a. missar hos förbundet.
Inför 2011 ses laget som en
favorit i serien av många. Vi
har ställt frågor till en ledare
och några spelare och frågat
bl.a. hur de tror att 2011 blir.
Douglas Stålhammar. ass. tränare:
Hur kom det sig att du valde
just LB07?
För att mina döttrar spelar här
och det är fantastiska tjejer så
man kan inget annat är trivas.

som förra säsongen. Man
har en viss vana att ha favorit
stämpeln så det skall inte vara
några problem trots att vi då
har fått ner två lag från högre
serie varav jag tror Falkenberg
blir det stora hotet.

att det kommer mycket publik till våra hemma matcher.
För mål kommer de att få se
i alla fall.
Natalia Folbrycht, anfall:
Vad skiljer mest mellan LB07
2010 och 2011?
I jämförelse med förra året
så har vi en svårare serie,
några tongivande spelare
som slutat, nya hungriga spelare har kommit till oss och det
som motiverar mig är att jag
vill se om vi kan hålla samma
klass som förra året även om
vi har andra förutsättningar.

Hur går det i ett ev. kval?
Den frågan tar jag när vi är
där, en målsättning i sänder.
Lätt att vi tappar fokus annars.
Vad tycker de om att känna
pressen som favoriter?
Det är klart att vi blir favoriter baserat på fjorårets resultat, men säsongen är lång
och vi har mycket att bevisa.

Något mer du vill ta upp?
Hoppas att klubben ger oss
de förutsättningar som behövs för att vi skall kunna avancera i serie systemet. Och

Vad anser du om favoritskapet? Vilket/vilka lag blir
största hoten tror du?
Ja, vi är favoriter och det är

Berätta något kul, dråpligt,
udda eller osannolikt om dig.
Vi får se i slutet av året om
man kommit på något.

Hur går det i kvalet mot två
andra seriesegrare?
Tror att det utan vidare är svårare att vinna denna serie än
gå vidare.

Var hamnar vi i serien i år?
Överst i tabellen, förklaringen
är enkel, det finns inget annat.
Och det hoppas jag alla andra
i och runt laget också tycker.

Vad gör du gärna/helst när du
inte tränar fotboll eller arbetar?
Familjen kommer först. Men
att gå och småpyssla i trädgården är aldrig fel.

Hur ser laget ut jämfört med
förra året?
Jag tror nya spelare som
börjar och spelare som lägger
av bidrar till en positiv omrörning i grytan, så vi har ett
mycket bra lag inför i år.

Är laget ”fullständigt”, eller
saknas det spelare på några
positioner?
Det finns inget lag som är fullständigt. Men med de spelare
vi förfogar över kan jag känna
att en rutinerad försvarsspelare hade varit en tillgång. Annars kan man bara ha önskemål om att alla spelare får
vara hela och friska. Dessutom tror jag att vi kan använda en del av spelarna på
andra positioner än vad de
kanske varit vana vid innan
och på så vis ha flera alternativ i laguppställningen.

Är laget lika bra, bättre eller
rent av sämre än 2010 enligt dig?
Att man tappat lite rutin är helt
klart, men man har då fått ett
gäng unga hungriga tjejer
som vill visa upp sig och ta en
plats i laget så min bedömning
är att det ser ungefär likadant
ut idag, men att det kommer
att bli bättre ju längre fram på
säsongen vi kommer.
Vilken plats i serien kommer
LB07 att ligga på klockan
15:45 den 1:e oktober 2011?
Vi kommer att ligga på plats
nr 1 då vi kommer att ha det
bästa laget i serien.
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Generellt är det alltid svårare
andra året och motståndarna
vill ju alltid slå det laget som
vann förra året. Men det är det
som kallas ”positiv press” och
gör att vi kommer att prestera
ännu bättre.
Det har ju tillkommit en del
yngre spelare i år, vad kan de
bidra med?
De yngre tillför energi.
Vad gör du gärna/helst när
du inte spelar fotboll eller arbetar?
Då reser jag, lagar någon god
mat eller så utövar jag någon
annan sport.
Berätta något kul, dråpligt,
udda eller osannolikt om dig.
Jag och Lina Rehov (spelar
också i laget) skall springa
Malmö halvmaraton direkt
efter vår match den 13:e augusti. :)
Sara Stålhammar, försvar:
Hur kom det sig att du valde
just LB07?
För att jag känner många av
spelarna i laget, och syrran
tjatade på mig att jag skulle
börja. Mycket härliga personligheter och duktiga spelare
så träningarna blir bra, trivs
väldigt bra.
Var hamnar vi i serien i år?
Tror absolut vi kommer vara
med och slåss i toppen men
www.lb07.se

vilken placering i toppen beror
på hur duktiga de andra lagen
i serien är, har ingen koll på
det ännu. Vi är ett bra lag. Är
starka rakt igenom – grymt
köttigt och bollsäkert mittfällt,
har målgörare, bolltrygga och
stabila backar och dessutom
kommer vi att vara starka alla
90 min eftersom vi har många
duktiga spelare så någon
måste sitta på bänken och inhoppen kommer att vara bra.
Katarina Simic. mittfält/försvar:
Hur kom det sig att du valde
just LB07?
Jag tycket att utbudet av
”elitlag” som spelar i de högre
divisionerna i Malmö trakten
och kringliggande ställen har
blivit färre nu när man är äldre.
Men LB07 gjorde en mycket
bra säsong förra året och
kul att se att laget håller ihop
och behåller motivationen
trots omständigheterna som
kom efter serievinsten. Jag
valde LB07 för det kändes
som jag kände till laget bättre
efter samarbetet med LdB
FC Malmö som rekommenderade mig att gå hit. Valet
kändes ganska självklart då
jag kände att det var en stark
trupp med kämpaglöd och
ett härligt gäng vinnarskallar.
Så jag tvekade inte utan gav
det en chans till att slå mig in
i truppen. Än så länge trivs
jag super bra. Känns bra att
var omgiven av ett gäng härliga tjejer.
Var hamnar vi i serien i år?
Jag hoppas på en förstaplats efter en tuff serieavgörande match. Kollar man på
pappret så känns det som
tvåan är tuffare i år. Bättre
lag och alla kommer att slåss
om första platsen. Men med
bra träning och förberedelse
nu så tror jag att vi ska kunna
ta hem allt eller i alla fall
ligga i toppstriden. Alla är revanschsugna.

vi vill säkert bevisa för alla att
vi inte har blivit sämre utan
endast bättre. Falkenberg tror
jag är tuffa och även Stattena
ifall de inte tappat för många
spelare sen de åkte ner.
Det finns ju många spelare
med mycket rutin, du tillhör
de något yngre, hur ser du
på det?
Jag tycker bara det är bra att
det är blandat, en ny miljö för
mig gör så att andra bra sidor
och egenskaper inom mig
kan plockas fram, de lite äldre
har varit med längre och vet
hur saker är. Dom hjälper en
och är framför allt bra på att
hålla ihop laget och peppa.
Jag märkte direkt att de är inbjudande och engagerade i
laget, hittar gärna på saker
tillsammans. Sen är det självklart kul att skoja till det och
kunna skämta. Man har ju
olika relationer till alla i laget.
Vad gör du gärna/helst när
du inte spelar fotboll studerar
eller arbetar?
Umgås med nära och kära,
mitt schema under en vecka
är ganska fullspäckat så när
jag är ledig gillar jag att bara
ta det lugnt.
Berätta något udda eller osannolikt om dig.
Jag har hunnit med väldigt
mycket under min fotbollstid,
trots att jag bara spelat fotboll
i knappt 5 år, vilket är ganska
litet om man jämför med andra
som spelat sen de var små.
Jag var nämligen riktigt duktig
på simning där min stora satsning lades innan, och även på
balett, vilket man verkligen

inte kan tro idag med tanke
på hur smidig jag är.
Lina Petersson, mittfält:
Vad skiljer mest mellan LB07
2010 och 2011?
Jag kom till A-laget förra året
2010 och valde att fortsätta
2011 för att jag tycker vi är ett
väldigt bra lag, vi är alltid fokuserade men samtidigt har
kul och peppar varandra. Vi
är alltid fokuserade på träningarna och man får ut väldigt mycket från dem! Det som
skiljer mest från förra året är
att vi har tappat några rutinerade spelare och det är tråkigt såklart, men vi har fått
nya spelare till laget och det
är väldigt kul!
Hur ser det ut jämfört med
förra året?
2010 var ett gyllene år för oss
men jag tror det kommer bli
ännu bättre detta året. Det
som hände förra året gör så
att vi bli mer peppade att vinna
igen och visa att vi verkligen
ska upp i division 1. Jag tycker
vi är lika bra om inte bättre i
år. Nu har vi inte ju inte börjat
med serien utan bara spelat
träningsmatcher, men de
matcher vi har spelat har det
sett bra ut och vi har vunnit
alla så här långt!
Var hamnar vi i serien i år?
Den 1:e oktober kl. 15.45
kommer vi såklart att ligga
etta i serien! Vi vann serien
förra året och vi är väldigt taggade att vinna den igen. För
alla problem och besvikelser
vi fick förra året är vi bara
ännu mer taggade och peppade att visa alla att vi är bäst!

Hur går det i ett ev. kval?
Om vi nu vinner serien och
ska kvala mot två andra lag
tror jag verkligen på att vi
vinner de två också! Förra året
fick laget som låg tvåa kvala
istället för oss och vann! Och
de hade sju poäng mindre än
oss och det säger en hel del,
så jag tror verkligen på oss!
Är det pressande att vara favorit? Något annat lag som
kan hota?
Många tror jag känner sig väldigt pressade av att möta oss
p.g.a. att vi vann serien förra
året och att vi har vunnit alla
utom en cup som vi har ställt
upp i. Såklart känns det väldigt bra att de är nervösa av
att möta oss, men det gör dem
ännu mer taggade för att vilja
vinna mot oss och det gör så
vi måste vara ännu mer uppe
på fötterna! Nu har vi ju inte
mött något lag från vår serie
så det är svårt att säga vem
som blir det största hotet mot
oss, det får vi se längre fram.
Just nu är alla stora hot mot
oss.
Det finns ju många spelare
med mycket rutin, du tillhör de
yngsta, hur ser du på att det
är så blandat?
Jag tycker vår ”grupp” är väldigt bra för det är blandade
åldrar. Jag är den yngsta i
laget och de äldre tar väldigt
väl hand om en men också
p e p p ar u p p e n o m m a n
hamnar lite efter. Det jag
tycker är bra med blandad
grupp är att de mer rutinerade kan komma med tips
och har mer erfarenhet, men
vi lite yngre kan också komma
med idéer.
Du spelar ju trots att du har diabetes, är det inte svårt?
Det är en väldigt tung börda
att bära, ännu mer tung när
man tränar så mycket som
jag gör. Inför varje träning
eller match måste jag ligga
perfekt i blodsockret för att
vara som bäst. Om jag ligger
högre kan jag känna mig seg
och bli tröttare snabbt. Så det
är väldigt mycket att tänka på,
mer än vad många tror, men
det har aldrig hindrat mig från
att spela fotboll, det kan inget
göra!

Hur går det i ett ev. kval?
Vinst såklart, går inte in för
något om jag inte tror på vinst.
Vad tycker de om att känna
pressen som favoriter?
Det känns inte pressande,
men jag tror vi alla har någorlunda höga förhoppningar och
förväntningar för i år, alla är ju
sugna på att vinna. Så vi kan
straffa oss själva kanske, men

Vi tackar för att ni ställde upp
och önskar att 2011 blir ett
ännu bättre år än 2010!
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INTE VÅR ARENA.

Vår kunskap är din trygghet!
TanumsFönster levererar standardprodukter med U-värde 1,0
W/m2K. Produkterna är även P-märkta och har många års
rötskyddsgaranti tack vare djupimpregnering enligt NTR-B.
DJUPIMPREGNERAD
ENLIGT

ENERGIMÄRKT

Ombyggnad - Tillbyggnad - Fönsterbyte
Ombyggnad - Tillbyggnad - Fönsterbyte
"personlig service pÅ kundens villkor Är vÅrt motto"

040 - 307 607

"personlig service pÅ kundens villkor Är vÅrt motto"

Ombyggnad - Tillbyggnad - Fönsterbyte
"personlig service pÅ kundens villkor Är vÅrt motto"

040 - 307 607

040 - 307 607

MP Fönster & Byggservice AB | Adress: Sjötorpsvägen 10 | Postnummer: 218 73 Tygelsjö | Telefon: 040-307 607 | Mobil:0706-40 49 45 | Hemsida: www.mpfonster.se | E-post: mikael@mpfonster.se
stnummer: 218 73 Tygelsjö | Telefon: 040-307 607 | Mobil:0706-40 49 45 | Hemsida: www.mpfonster.se | E-post: mikael@mpfonster.se
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Bunkeflo Bilservice | Klagshamnsvägen 4 | Bunkeflostrand

Du känner kanske till att Peab också byggt den alpina Nationalarenan i Åre
och att det är vi som bygger Swedbank Arena i Solna. Men vi bygger inte bara
idrottsarenor. Visste du att vi också bygger allt från bostäder och kontor till vägar
och industrilokaler?
Peab är den självklara partnern i samhällsbyggandet i Norden. Vi skapar idéer,
tar initiativ och är engagerade i samhället runt omkring oss, både lokalt och
nationellt.

DIN ENTREPRENÖR

Läs mer om oss och vårt samhällsbyggande på peab.se.

Bad - Kök - Allservice
Krypgrundsavfuktning
Ventilation

Jan Nykjär | Tel: 0708-572435 | E-post: jan.nykjaer@telia.com | Adress: Sundsgatan 19, 218 31 Bunkeflostrand
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Stöd LB07 och få minst 48 chanser att bli miljonär på ett år!
Intäkterna från försäljningen delas lika mellan säljande lag och en fond
som ska lägga grunden till en egen konstgräsplan.

LB07 HEMMAMATCHER 2011

LB07 Herrar - Div 1

LB07 Damer - Div 2

Kontor, skolor, butiker, industrier, bostäder, sjukhus,
vårdboende och idrottsanläggningar

Lördagen den 22 oktober klockan 14.00

LB07 - Kristianstads FF

Lördagen den 8 oktober klockan 15.00

LB07 - IK Oddevold

När ditt projekt ska i mål

Lördagen den 17 september klockan 15.00

LB07 - Motala AIF FK

Lördagen den 3 september klockan 15.00

LB07 - Husqvarna FF

Lördagen den 20 augusti klockan 16.00

LB07 - IF Sylvia

Lördagen den 6 augusti klockan 16.00

LB07 - Örgryte IS

Lördagen den 9 juli klockan 16.00

LB07 - Norrby IF

Måndagen den 27 juni klockan 19.00

LB07 - FC Rosengård

Lördagen den 11 juni klockan 16.00

LB07 - Lunds BK

Lördagen den 28 maj klockan 16.00

LB07 - Skövde AIK

Lördagen den 14 maj klockan 16.00

LB07 - Varbergs BoIS FC

Lördagen den 7 maj klockan 15.00

LB07 - IK Sleipner

Måndagen den 25 april klockan 16.00

LB07 - FC Trollhättan

Är du intresserad? Besök då gärna vår hemsida LB07:SE och klicka på
"BLI KLUBBENS HJÄLTE" för mer information om hur du går tillväga!

Heja LB07!

Lördagen den 24 september klockan 13.00

LB07 - Stattena IF

Söndagen den 21 augusti klockan 13.00

LB07 - IF Böljan

Lördagen den 13 augusti klockan 14.00

LB07 - Ljungby IF

Söndagen den 19 juni klockan 13.00

LB07 - Valinge IF

Lördagen den 4 juni klockan 13.00

LB07 - Höllvikens GIF

Söndagen den 29 maj klockan 13.00

LB07 - IS Halmia

Lördagen den 21 maj klockan 13.00

LB07 - Borgeby FK

Söndagen den 15 maj klockan 13.00

LB07 - Husie IF

Fredagen den 22 april klockan 13.00

LB07 - Falkenbergs FF

Limhamns IP
Limhamns IP
Limhamns IP
Limhamns IP
Limhamns IP
Limhamns IP
Limhamns IP
Limhamns IP
Limhamns IP
Limhamns IP
Limhamns IP
Limhamns IP
Limhamns IP

Brovallen
Brovallen
Brovallen
Brovallen
Brovallen
Brovallen
Brovallen
Brovallen
Brovallen

Välkomna!
Heja LB07!

Reservation mot eventuella förändringar i spelprogrammen.

Kantyxegatan 25 | SE-213 76 Malmö | Tel: 040-98 78 60 | Fax: 040-26 56 51 | www.rorlaggaren.se
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HerrLageT
foTboLLssäsongen änTLigen igång
Efter en rekordlång vinter
börjar vi äntligen skönja
den gröna gräsmattan.
Efter månader av förberedelser är det dags för
tävlingspremiär.
På sätt och vis är försäsongen den
bästa, då är alla vinnare, alla har
bättre lag än någonsin och det är
bara träningsmatcher. Men det är
nu det gäller och det är nu vi får
svar på hur vi står oss i konkurrensen med övriga lag i serien. Vi har
förberett oss på bästa tänkbara
sett och i skrivande stund har killarna precis landat på svensk mark
igen efter ett träningsläger i Turkiet. Ett läger som handlat mycket om teambuilding och att killarna skall lära känna varandra då vi
har många nya killar i laget jämfört med förra säsongen.
flera kliv framåt
Erol har jobbat målmedvetet med
att få laget till att spela en attraktiv
och teknisk fotboll med ett snabbt

passningsspel längs marken. Det
ställer höga krav på speluppfattning och teknisk kompetens hos
spelarna. Jag tycker att vi har tagit
flera kliv framåt jämfört med förra
säsongen, dels genom att samtliga spelare blivit bättre och dels
genom våra nyförvärv.
Det är med glädje jag kan konstatera att vi har flera spelare som
valt att komma tillbaka till oss efter perioder ute i andra klubbar.
många nya spelare
Nya spelare för året är Max Fuxberg som var en av våra viktigaste
spelare i Superettan och som visade i Trelleborgs FF att han har Allsvenska kvaliteter, Richard Henriksson som de senaste åren tillhört FC Rosengård är åter i LB07
och även Richard var en av nyckelspelarna i Superettan. Marcus
Lewicki har även han ett förflutet
i LB07 eller i vart fall Bunkeflo IF
där han startade sin fotbollskarriär
i P-91 tillsammans med bland annat Martin Holm. Marcus gick i tidiga ungdomsår till Malmö FF och
är nu via Landskrona BoIS åter i

klubben. Från FC Rosengård har
vi även plockat målvakten Robin
Armandt, försvararen Peter Eriksson och forwarden William Tonji
Ngounou. Robin var vi intresserade av redan för ett par år sedan
men nu löste det sig och Peter är
en modern vänsterback som jag
hoppas vi skall få mycket glädje av.
William har haft en otäck förmåga
att göra mål på oss när han spelade i Rosengård och hans kvaliteter har spridit sig ända hem till Niger och han har under vintern spelat två A-landskamper för Niger.
Nere från Trelleborg har vi
plockat bröderna Zoran och Daniel Jovanovic. Båda har haft en
jobbig tid i Trelleborg med mycket
skador. Zoran visade när han var
frisk att han har Allsvenska kvaliteter och nu är båda friska men av
förklarliga skäl en bit kvar till den
absoluta toppformen. Med bröderna har vi fått fart och teknik spetsat
med god speluppfattning. Jag blir
inte förvånad om Trelleborg kommer vilja ha tillbaka killarna någon
gång framöver. I Trelleborg hittade vi även den store och star-
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ke Tobias Hansson, Tobbe är en
lugn försvarare som med sitt starka huvudspel kommer vara nyttig
såväl i offensiva situationer som i
de defensiva.
Från norr kommer Xhevdet
Llumnica som under flera år tillhört toppspelarna i Assyriska FF,
Xhevdet står för massor av rutin
och erfarenhet och med sin proffsiga inställning att alltid göra sitt
yttersta för att vi skall nå målet.
Lite söder ut längs E4:an fann vi
Filip Ahlström från BK Kenty, Filip är en ung kille som kan spela
i de flesta försvarspositionerna.
Väl i Malmö igen så har vi lånat målvakten Dejan Garaca från
Malmö FF.
Slutligen har vi precis innan
transferfönstret stängde gjorde
vi klart med ytterligare en hemvändare i Guri Baqaj som lämnade oss 2009 för spel i AlbinoLeffe i Italien, Guri var hösten 2010
utlånad till Halmstads BK där han
fick en hel del speltid. Dan innan
fönstret stängde lyckades vi göra
klart med Darko Lukanovic, Darko kommer närmast från Spanska

www.lb07.se

division 3 klubben Atletico Suidad
de Murcia men många kommer
säkert ihåg Darko från hans tid i
Malmö FF där han 2004 gjorde 4
inhopp i Allsvenskan.
Det är många nya killar i lagen men många känner varandra väl redan innan man kom till
oss i LB07 och med den härliga
atmosfären i laget är jag övertygad om att alla kommer att smälta in väl i gruppen.
Med så många nya spelare har
det inneburit att lika många lämnat oss och jag vill tacka er alla
för er tid i LB07 och önska er all
lycka framöver.
Vad kan vi då förvänta oss av
laget under 2011?
Ja, förhoppningsvis kan vi visa
upp ett lika fint spel som vi visat i
träningsmatcherna och i Svenska
Cupen och blir vi försonade från
för mycket skador så skall vi absolut vara bland de fem topplagen i serien. Jag håller precis som
många andra Örgryte som seriesegrare tätt följda av Trollhättan
och därefter är vi 3–5 klubbar som
vill vara med och utmana.
Jag hoppas att fler boende i
Bunkeflostrand och Limhamn upptäcker hur bra vi spelar och hur bra
ettan är och kommer till Limhamns
IP för att heja fram laget.
Johan Andersson

www.lb07.se
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Vi ger vårt
för att laget ska
kunna ge sitt.
Det är vårt sätt att stötta LB07.
Sydtotal hade inte vuxit till den storlek vi har idag utan den
laganda som håller ihop oss. På drygt 10 år har vi lyckats bli
det tredje största ventilationsföretaget i Sverige.
Med den fina ungdomsverksamhet och laganda som finns
inom LB07 är det ett nöje för oss att stötta föreningens fortsatta
utveckling. Vi lever på luft – och kan den luften också ge LB07
lite medvind så rullar nog bollen er väg.
Go for it – som vi säger när vi är på det humöret.

www.sydtotal.se

Sydtotal_Bunkeflobl_A5.indd 1

2011-03-16 15.39
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Vi tänker lite annorlunda.
Vi räknar lite annorlunda.
Vi bygger lite annorlunda.
MVB är helt enkelt ett lite annorlunda byggföretag
med verksamhet framför allt i Skåne, Stockholm och Göteborg.
Vår filosofi är att leverera, att ge mer än förväntat i alla delar.
I kvalitet, i tid och i ekonomi.
Vi har otaliga exempel på det. Gå in på www.mvbab.se
och syna oss i sömmarna. Välkommen!

Välkommen till BUTIK LB07 en butik nära dig med god service.
Hos oss hittar du släputhyrning, biltvätt, kiosk och livsmedel. Vi har billiga tulpaner, lösgodis för
5:90 kr/hg och mycket annat.
Klipp ut denna artikel och ta med till vår butik så bjuder vi på 3 timmar extra då du hyr släp. Du
får också halva priset på valfritt biltvättsprogram.
Bli medlem i föreningen LB07 så får du ta del av fler erbjudanden från vår butik.
Våra öppettider är 8–21 alla dagar 040-510777 och ni hittar oss på Bunkeflovägen 2.

Ett annorlunda ByGGförEtaG.

Varmt välkomna!

Heja LB07!

Framtidens
lokaler hittar
du hos oss!
www.wihlborgs.se
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inTerVJU
en praTsTUnd med sVen sJUnnesson

Ålder: 53
Bor: Malmö
Favoritlag förutom LB07:
Arsenal
Favoritspelare och varför:
Cesc Fabregas. Han är grymt
skicklig på att läsa spelet och

se stora delar av planen samtidigt. Han är alltid väl förberedd när han väl hamnar i situationerna. Han har koll på
både medspelares och motståndares positioner.
Bästa fotbollsminne?
Sm - guldet inomhus med
MFFs P16, årgång 86. Ett
par av de framträdande spelarna var bla. Labinot Harbuzi,
Gençlerbirlici SK, Rasmus
Bengtsson, FC Twente och
Marcus Pode, Trelleborgs FF.
Andra intressen:
Trav
Titel/roll i LB07:
Utbildnings- och utvecklingsansvarig för både spelare och
ledare.
Kan du sammanfatta din
uppgift i klubben med ett
par korta meningar?
Jag har ansvar för att det
skapas ett gemensamt mål
vad det gäller det fotbolls-

mässiga i föreningen och ansvaret för att spelare och ledare får förutsättningarna som
krävs att nå det målet. Det är
viktigt att ge utrymme för individens utveckling inom ramarna för verksamheten. Vi
måste ha ett arbetssätt som
alla våra elvamannalag följer
så att spelarna känner en
trygghet hela vägen från 13
år till seniornivån.
Mål med verksamheten?
Producera seniorspelare för
våra egna A-lag, men även se
till att varje individ utvecklas
så pass att klubbar på ännu
högre nivå uppmärksammar
våra spelare.
Klubbar som tränare och
framträdande spelare i de
lagen?
Bjärreds IF, P15 (födda 76/77)
Daniel Andersson. Malmö FF
P16 (födda 86) Labinot Harbuzi Rasmus Bengtsson, FC
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Twente, Marcus Pode, TFF.
Fotbollsgymnasiet i Malmö.
Malmö FF, ass. tränare i
Damer A.
B u n kefl o IF, J u n i or / T i p selit Martin Holm LB07. Guri
Bakay, sedermera proffs i Italien och allsvensk spelare i
Halmstad BK.
LB07, ass. tränare i A-laget.
(kuriosa; Är obesegrad som
huvudtränare i Superettan
efter en match mot Ängelholm som slutade 1–1.) Driver
parallellt med jobbet i LB07 en
akademi i Ghana som samarbetar med holländska FC
Twente. Även involverad i en
akademi i Gambia och Nigeria. Syftet med verksamheten är att profilera afrikansk
fotboll i europa och ge talangerna chansen att komma ut i
Europa.
Drömjobb som tränare?
Ungdomstränare i Arsenal.

www.lb07.se

Mycket pga. att Arsenal ger
sina unga talanger chansen
att spela seniorspel på absolut toppnivå i väldigt unga
år. Arsenal har en stark tradition att satsa på unga talanger.
Förebild som tränare och
varför?
Åke Kallenberg. Han är klar
och t ydlig med sin verksamhet. Med små medel kan
han få alla att jobba åt samma
håll. Åke är enormt skicklig
på att instruera i fotbollens
grundspel. Han har även förstått vikten av att kontinuerligt ha en dialog med varje
enskild spelare så att de kan
utvecklas som individer inom
kollektivet.
Vad är det viktigaste att
tänka på för ledare som
jobbar med unga spelare?
Hitta rätt nivå för varje enskild

spelare och sedan jobba utifrån den nivån för att få spelaren att växa i sin egen takt.
Tydligare och bättre instruktioner på planen. Den
pedagogiska biten är enormt
viktig men tyvärr lite eftersatt i svensk ungdomsfotboll. Unga spelare behöver
många och framförallt tydliga
instruktioner vad det gäller
syftet med övningarna. Först
när dom förstår syftet med övningarna kan dom utföra övningarna optimalt.
Vad krävs för att en ung talang skall ta klivet till Alaget?
I viss mån tillfälligheter. Dvs
att en scout/tränare uppmärksammar talangen och ger
honom chansen samt att spelaren när han väl får chansen,
har psyket att ta den. Men i
grund och botten är det väldigt
enkelt och kan sammanfattas

med två ord: HÅRT ARBETE!
Det finns inga genvägar. Oavsett hur stor talang du har,
måste du kombinera den med
hårt arbete.
LB07 har många lovande
talanger mellan 16 och 19 år,
hur många från det gänget ser
vi 2014 i LB07s:
A-lagstrupp: Hälften dvs 11
av 22.
Startelva: Fem st.
Det målet är en förutsättning
för att LB07s elitsatsning skall
vara trovärdig. Ungdomarna i
regionen skall se att LB07 är
en förening som ger sina talanger chansen att spela seniorfotboll på hög nivå. Det
är en förutsättning för att föreningen skall leva vidare och
fortsätta attrahera talanger i
regionen.
Finns det någon i ungdomsverksamheten som redan

denna säsongen kan bli aktuell för att träna eller spela
med A-laget?
Saman Godos har redan
tränat med A-laget. Han tillhörde U19 innan årsskiftet,
men blev permanent uppflyttad till A-laget i Januari.
Man skall dessutom tänka på
att snittåldern i U19 är låg. Tex
har vi tre st. spelare födda 95
som tillhör truppen. Det finns
gott om unga talanger i LB07.
Är det något vi har missat i
det här samtalet?
LB07 är ett enormt fint skyltfönster om man har ambitionen att försörja sig som fotbollsspelare i framtiden. Jag
har ett nära samarbete med
en väldigt etablerad och respekterad talangscout i Holland. Han får månadsvis rapporter om spelarnas utveckling och har full koll på talangerna i regionen.
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ApQ EL AB startades år 2000 i Trelleborg och har för närvarande 142 anställda.
Vi arbetar i huvudsak med elinstallationer, tele, larm, nätverk passerkontrollsystem och telefonväxlar. Verksamheten är i dag till största delen förlagd i sydvästra Skåne och har
filialer i Malmö, Lund, Trelleborg och Kristianstad.
Nybyggnation, ombyggnation, service, stort eller smått, inget är främmande för oss.
Företagets styrka är vår bredd. Kunderna finns inom allt från fastighetsbolag, byggföretag till
offentlig sektor. Det utförs en hel del arbete på sjukhus, t ex nya akuten på UMAS
där vi gör komplicerade installationer. Swedbank Stadion i Malmö är ett annat stort projekt.
– En nyckel till framgång är vår kompetenta personal, det gäller hela vägen från ledningen till
montörerna och det gör allt mycket lättare. Vi har även en mycket positiv anda
på företaget vilket genererar mycket bra.
Läs mer om ApQ EL på www.apqel.se

AVSPARK
I MALMÖS COOLASTE FOTBOLLSLEKSKOLA
Nu är det snart dags för AVSPARK i LB07:s
populära fotbollsskola för de allra yngsta.
Här får ditt barn leka med den roligaste av
leksaker: bollen. För din son/dotter blir det
också möjligheter att träffa nya kompisar.

Heja LB07!

LB07!
Heja
Huvudansvarig: Jonas Snygg | Tel: 040-510217 (Dagtid) | E-post:
jonas@lb07.se

BLI MEDLEM!
DIN INSATS
GÖR SKILLNAD!
Så här enkelt blir du Medlem & vår Kompis:
Sätt in 350 kronor på Bankgiro: 951-6451.
V.V. uppge: namn, adress, e-post och mobilnummer.
Eller ring oss på 040-510002 så berättar vi mer.
Håll utkik efter erbjudande på LB07.SE!
Heja LB07!
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Ansvariga utgivare: Tommy Larsson, LB07 och Lana Jönsson,
Bunkeflostrands villaförening • Tryck: FS Grafiska 4.500 ex

Ledaren
Tommy Larsson ordförande i Lb07
Fotbollsälskare! Nu ser vi
framåt efter en lång och
mörk vinter. Alla våra lag
tränar för fullt och det ser
ljust ut på många fronter.
Nu pågår en massa träningsmatcher för våra killar och
tjejer. Serierna sätter igång i
April. Gå gärna in på vår hemsida för att se när ditt favoritlag börjar sitt seriesystem. Gå
gärna och titta på ditt lag och
stötta våra spelare och ledare.

IF Limhamn Bunkeflo
Vår vision att skapa en förening för 2000-talet som förenar
bredd och elit med ett starkt varumärke och som ligger i
framkanten av samhällsutvecklingen. Vi tror att idrotten
behövs alltmer i takt med att samhället fragmenteras, vilket innebär att det uppstår behov av nya mötesplatser. För
många människor kan en modern och stark förening bli kittet – det som förenar och bidrar till lust och glädje. Därför
måste alltid idrottsrörelsen vara större än själva idrottsprestationen. Därför är fotbollen ett verktyg för att nå högre mål.
Vår verksamhet inbegriper så mycket mer än elitfotboll. Vi
är redan idag en av Sveriges största breddföreningar med
lag alla åldersgrupper för både flickor och pojkar. Vi driver
sedan 1999 ett av Sveriges mest välkända och efterfrågade hälsoprojekt – Bunkefloprojektet. Kamplaget är vårt
lag för barn och ungdomar med funktionshinder. I verksamheten finns idag över 50 barn och ungdomar från hela
Malmö. Vi äger själva vår inomhushall – Wihlborgs arena.
Wihlborgs arena ger oss unika möjligheter att träna och
spela med världens roligaste leksak – fotbollen. Dessutom
möjliggörs att skolan i Bunkeflostrand kan ha fysisk aktivitet på schemat varje dag för alla elever.

Vi kämpar på i hela föreningen med att försöka få till stånd
konstgräsplaner så att vi kan
nyttja våra planer kontinuerligt.
Vi samarbetar med kommunen för att hitta lösningar. Detta är en tung process men det
går sakta framåt. Vi kommer
att spela både på Brovallen
som på Limhamns IP.
Se till att bli medlem i föreningen så stöder du vårt arbete för att tillse så våra ungdomar har en vettig fritid. Under
året kommer det att ske många

arrangemang på våra idrottsplatser. Håll utkik på hemsidan samt i media om vad som
händer. Vi är som alltid i behov av frivilliga krafter för att
ta föreningen vidare. Tänk efter vad du kan bidra med och
kontakta kansliet omgående.
Med dessa rader hoppas jag
på ett fint fotbollsår 2011.
Väl mött!
Tommy Larsson
Ordförande
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